Dôvodová správa

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja .... o ur ení výšky
príspevku na iasto nú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zria ovate om je Košický samosprávny kraj
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-Predkladaný návrh predstavuje nové všeobecne záväzné nariadenie pre oblas ur ovania
výšky príspevku na iasto nú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zria ovate om je Košický samosprávny kraj.
Dôvodom predloženia návrhu predmetného všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja je skuto nos , že Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon . 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej len
„školský zákon“), ktorý nadobudne ú innos 01.09.2008. Školský zákon stanovuje vo svojich
ustanoveniach, že výšku príspevku v jednotlivých školách a školských zariadeniach, ktorých
zria ovate om je samosprávny kraj ur í zria ovate všeobecne záväzným nariadením.
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia ( alej len „VZN“) o ur ení
výšky príspevku v školách a školských zariadeniach je formálne lenený do troch astí.
1. PRVÁ AS – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA – obsahujú dva paragrafy pri om § 1
vymedzuje predmet a ú el VZN a paragraf 2 vymedzuje jednotlivé druhy príspevkov.
2. DRUHÁ AS – PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH –
sa lení na sedem dielov. Každý diel sa podrobne venuje jednotlivým príspevkom v školách
a školských zariadeniach, ktorých zria ovate om je Košický samosprávny kraj.
2a. PRVÝ DIEL – PRÍSPEVOK A ZÁPISNÉ NA ŠTÚDIUM V JAZYKOVEJ ŠKOLE –
§ 3 rozlišuje pojmy školné a zápisné. Paragraf 4 odkazuje na prílohu .1 – tabu ka A) , kde
sa uvádza výška príspevku na úhradu ro ných nákladov ( školné ) v závislosti od po tu vyu ovacích
hodín aj od toho, i kurz vykonáva žiak alebo plnoletá fyzická osoba. Taktiež stanovuje jednotnú
výšku zápisného pre všetky subjekty a všetky druhy kurzov. V predmetnom paragrafe je stanovená
splatnos úhrady mesa ného príspevku.
VZN v § 5 stanovuje možnos , kedy posluchá ovi po splnení stanovených podmienok
príspevok zria ovate odpustí alebo zníži.
2b. DRUHÝ DIEL PRÍSPEVOK NA INNOS ŠKOLSKÉHO STREDISKA ZÁUJMOVEJ
INNOSTI – § 6 odkazuje na prílohu .1- tabu ka B) kde sa uvádza výška mesa ného príspevku pre
zákonného zástupcu neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka na iasto nú úhradu nákladov spojených
s innos ou školského strediska záujmovej innosti, stanovuje splatnos príspevku na daný mesiac a
taktiež stanovuje, že príspevok sa uhrádza za každý záujmový útvar samostatne.
VZN v § 7 stanovuje možnos , kedy žiakovi alebo plnoletému žiakovi po splnení
stanovených podmienok predmetný príspevok zria ovate odpustí alebo zníži.
2c. TRETÍ DIEL – PRÍSPEVOK NA INNOS CENTRA VO NÉHO ASU – § 8
odkazuje na prílohu . 1, kde v tabu ke C) sa uvádza výška mesa ného príspevku na iasto nú
úhradu nákladov spojených s innos ou centra vo ného asu pod a toho, i ide o žiaka alebo plnoletú
fyzickú osobu. Zárove ur uje, že žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz z Ministerstva školstva SR,
ktorého hodnota je 80,- Sk bude ma nižší príspevok v záujmovom útvare, v ktorom ho odovzdá.
Vzdelávací poukaz od Ministerstva školstva SR dostáva každý žiak. Ú elom takéhoto zníženia
príspevku je motivova žiakov, resp. ich zákonných zástupcov, aby odovzdávali vzdelávacie poukazy
centru vo ného asu zriadených Košickým samosprávnym krajom. alej daný paragraf stanovuje
splatnos úhrady mesa ného príspevku a taktiež stanovuje, že príspevok sa uhrádza za každý
záujmový útvar samostatne.
VZN v § 9 stanovuje možnos , kedy žiakovi po splnení stanovených podmienok príspevok
zria ovate odpustí alebo zníži.

2d. ŠTVRTÝ DIEL –– PRÍSPEVOK NA UBYTOVANIE V ŠKOLSKOM INTERNÁTE– v
§ 10 ur uje výšku mesa ného príspevku pre zákonného zástupcu neplnoletého žiaka, pre plnoletého
žiaka strednej školy a iné dospelé osoby na iasto nú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v
školskom internáte, stanovuje splatnos príspevku na daný mesiac a odkazuje na prílohu .1, kde sa
v tabu ke D) uvádza výška mesa ného príspevku pod a ur ených kritérií pre zaradenie školského
internátu do kategórie typu Štandard A) a B) alebo Nadštandard A) a B) v súlade s Nariadením vlády
.353/2006 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
VZN v § 11 stanovuje možnos , kedy žiakovi alebo inej plnoletej osobe príspevok
zria ovate odpustí alebo zníži, ak splní stanovenú podmienku.
2e. PIATY DIEL – PRÍSPEVOK NA IASTO NU ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ
JEDÁLNI a VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI – v § 12 sa definuje, komu poskytuje stravovanie
školská jedále . § 13 neupravuje výšku príspevku, ale odkazuje na prílohu .2 , kde sú v tabu ke
uvedené finan né pásma nákladov na nákup potravín v závislosti od toho, i sa jedná o stravníkov
základnej školy alebo stravníkov strednej školy a dospelých stravníkov.
V predmetnom paragrafe je stanovená aj splatnos úhrady mesa ného príspevku.
Školský zákon pri jednotlivých druhoch škôl a školských zariadeniach stanovuje, že
zria ovate môže rozhodnú o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný
zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberate om dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pod a osobitného predpisu.
VZN ukladá zria ovate ovi škôl a školských zariadení spracova metodický pokyn, ktorým
sa ur ia podmienky pre odpustenie alebo zníženie príspevku na iasto nú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach. Podmienky pre odpustenie alebo zníženie príspevku zoh adnia príjem
spolo ne posudzovaných osôb (domácnosti alebo rodiny), dochádzku žiakov na vyu ovanie,
dosiahnutý prospech a iné. Žiadosti o odpustenie alebo zníženie príspevku bude posudzova
kolektívne komisia, ktorú menuje predseda Košického samosprávneho kraja.
Spracovaniu metodického pokynu pre školy a školské zariadenia bude predchádza podrobný
prieskum o predpokladanom po te potenciálnych žiadate ov o odpustenie alebo zníženie príspevku,
získaný na základe informácií škôl a školských zariadení.
Pokia ide o stanovenie výšky jednotlivých príspevkov, tieto boli stanovené pre obdobie
9 - 12/2008 v súlade s platnou legislatívou a taktiež s oh adom na doteraz na výšku príspevku
Schváleného v rámci rozpo tu KSK pre rok 2008 v maximálnej výške, uvedenej v novom
školskom zákone:
pre neplnoletého žiaka v školskom stredisku záujmovej innosti, neplnoletého žiaka v centre
vo ného asu najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené die a.
- výška životného minima v zmysle zákona . 601/2003 Z. z o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre jedno nezaopatrené die a je
2.460,- Sk a 15 % z tejto sumy je 369 Sk/ 12,25 €.
dospelú osobu v centre vo ného asu najviac 15% sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu. Výška životného minima v zmysle zákona . 601/2003 Z. z o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre jednu plnoletú fyzickú
osobu je 5.390,- Sk a 15 % z tejto sumy je 808,50 Sk/ 26,84 €.
- pre žiaka v jazykovej škole najviac 100 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené die a (
2.460,- Sk/ 81,72 € )
- pre plnoletú fyzickú osobu v jazykovej škole najviac 100 % sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ( 5.390,- Sk/178,92 € )
- pre neplnoletého žiaka ubytovaného v školskom internáte najviac 45 % sumy životného minima
pre jedno nezaopatrené die a ( 2.460,- Sk/ 81,72 € ). Výška životného minima v zmysle zákona .

-

601/2003 Z. z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov pre jedno nezaopatrené die a je 2.460,- Sk a 45 % z tejto sumy je 1 107,- Sk/ 36,74 €.
pre plnoletú fyzickú osobu ubytovaného v školskom internáte najviac 45 % sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ( 5.390,- Sk/178,92 € ). Výška životného minima
v zmysle zákona . 601/2003 Z. z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pre jednu plnoletú fyzickú osobu je 5.390,- Sk a 45 % z tejto sumy je
2 426,- Sk/ 80,52 €.

Pri stanovení výšky príspevku sa vychádzalo z doterajšej výšky príspevkov s prihliadnutím na
zvýšenie životného minima, ako aj na zvýšenie nákladov na prevádzku v jednotlivých školách
a školských zariadeniach. .
Pod a doteraz platných právnych predpisov výšku príspevku ur ovali štatutári jednotlivých
škôl a školských zariadení.
3. TRETIA AS – ZÁVERE NÉ USTANOVENIA –
stanovuje ú innos VZN na 1 septembra 2008.
V súlade s ustanovením §8 ods. 9 zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov je skoršia ú innos tohto VZN odôvodnená naliehavým verejným
záujmom a nutnos ou vybera príspevky spojené s innos ou škôl a školských zariadení od ú innosti
nového školského zákona.

